
ָרא ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ַעל ַהחֹוֶלה ְּבא ַהְזָּכַרת ְׁשמֹו
”ַוֵּיָרא ֵאָליו ה‘“ (יח א)

”ְלַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה“ (ַרִׁש“י).
ֵמֵהיָכן ָלַמד ַרִׁש“י ֶׁשַּמְּטַרת ִהְתַּגּלּות ה‘ ְלַאְבָרָהם ָהְיָתה ְּכֵדי 

ְלַבְּקרֹו ְּבָחְליוֹ?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשַמְרָיה ַזְלָמן ִמַּלייְּפִניק:

ְּגַזר  ִלְקרַֹע  ַהְּמֻסָּגִלים  ְּדָבִרים  ַּכָּמה  ִנְמנּו  ב)  טז  (ר“ה  ַּבְּגָמָרא 
 ִמָּכ ִלְלמֹד  ְוֵיׁש  ם‘,  ַהּׁשֵ ’ִׁשּנּוי  ּוֵביֵניֶהם:  ַהחֹוֶלה,  ֵמַעל  ִּדין 
ַהְּמקֹוִרי  ְׁשמֹו  ֵמַהְזָּכַרת  ָהֶאְפָׁשר  ְּכָכל  ְלִהָּמַנע  ָראּוי  ִּכי 
ַהּתֹוָרה:  ֶׁשָּכְתָבה   ְּבָכ ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  ְלִפי  ַהחֹוֶלה.   ֶׁשל 
”ַוֵּיָרא ֵאָליו ה‘“, ִמְּבִלי ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם, ָרְמָזה 
ְלַבְּקרֹו  ְּכֵדי  ָחְליוֹ  ִּבְׁשַעת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵאָליו  ֶׁשִּנְגָלה 

’ַנֲחַלת ַיֲעקֹב‘ – ’ַאְבֵני ׁשַֹהם‘ [ַאְמְׂשֶטְרַּדם תפ“ד] אֹות י ּוְלָבְרכֹו.

ִכיָנה ַּבָּקָׁשה ַעל ַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ
”ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבֶּדך“ (יח ג)

ֶׁשִהיא  ִנְׂשָּגָבה  ַּבָּקָׁשה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִּבֵּקׁש  ֵאּלּו  ִּבְדָבָריו 
ַהֶּזה;  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  ּוַבָּקׁשֹוֵתינּו  ְּתִפּלֹוֵתינוּ  ְלָכל  ַהַּמְפֵּתַח 
ַהְׁשֵרה   –  “ַעְבֶּד ֵמַעל  ַתֲעבֹר  ָנא  ”ַאל  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונוֹ 

ְׁשִכיָנְת ָעֵלינּו ָּתִמיד, ּוְלעֹוָלם ַאל ַּתְסִּתיר ָּפֶני ֵמִאָּתנּו.
’ֵהיַכל ָרֵחל‘ [לר“ר וֹוְלפִֹביץ]

ֲעָנָוה ִּכְתַנאי ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה
ְוָאֹנִכי  ה‘  ֶאל  ְלַדֵּבר  הֹוַאְלִּתי  ָנא  ִהֵּנה  ַוּיֹאַמר  ַאְבָרָהם  ”ַוַּיַען 

ָעָפר ָוֵאֶפר“ (יח כז)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִיְצָחק הֹוְיְכִגֶלְרְנֶטר ַרָּבּה ֶׁשל ַזאמּוְׁשְטׁש: 

ָאְמרּו   ֶׁשָּכ ַהְּתִפָּלה,  ְלַקָּבַלת  ְּתַנאי  ִהיא  רּוַח  ִׁשְפלּות 
ֲחָכִמים (סֹוָטה ה ב): ”ֵאין ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָאָדם ִנְׁשַמַעת ֶאָּלא ִאם 
כג):  סו  (ְיַׁשְעָיה  ֶׁשֶּנֱאָמר   ,[ַר [ֶׁשהּוא  ְּכָבָׂשר  ִלּבֹו  ֵמִׂשים  ֵּכן 
ַאְבָרָהם:  ֶׁשָאַמר  ַהִּסָּבה  זֹאת  ְלִהְׁשַּתֲחֹות‘“.  ָּבָׂשר  ָכל  ’ָיבֹוא 
ֶׁשְּתִפָּלִתי  ֲאִני  ּוָבטּוַח  ה‘“,  ֶאל  ְלַדֵּבר  הֹוַאְלִּתי  ָנא  ”ִהֵּנה 

ִּתְתַקֵּבל, ֶׁשֵּכן: ”ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר“.
’ִזְכרֹון ִיְצָחק‘ [ַזאמּוְׁשְטשׁ תקפ“ב]

ִמי ִּתֵּקן ְּתִפַּלת ָוִתיִקין?
”ַוּיֹאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם ַאל ָנא ֲאֹדָני; ִהֵּנה ָנָׂשאִתי ָפֶני ַּגם ַלָּדָבר 
ֶמׁש ָיָצא ַעל ָהָאֶרץ ְולֹוט ָּבא צֲֹעָרה“ (יט יח; כא; כג)  ַהֶּזה...; ַהּׁשֶ
”ְּבָבעוּ ִמיָנ, ַאְמִּתין ִלי ָׁשָעה ְזִעיָרא ַעד ְדִנְתּבֹועַ ַרֲחִמין ִמן 

ֳקָדם ה‘“ (ַּתְרּגּום יֹוָנָתן פס‘ יח).
ִּתְּקנּום“,  ָאבֹות  ”ְּתִפּלֹות  ב):  כו  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ַמֲאַמר  ָידּוַע 
ָּכל  ְּבֵׁשם  ִנָּיה  ַהּׁשְ ֶׁשָּבאֹות  ַהְּתִפּלֹות)  (ִּתּקּון  ָהַאּבּוִדְרַהם  ְוָכַתב 
’ַאְבָרָהם‘  ֶׁשִּתֵּקן:  ַהְּתִפָּלה  מֹוֵעד  ִנְרָמז  ֵמָהָאבֹות,  ֶאָחד 
ְוָאַמר  הֹוִסיף  ֶעֶרב.   – ’ַיֲעקֹב‘  ָצֳהַרִים,   – ’ִיְצָחק‘  ֹּבֶקר,   –
ַה‘ִחּדּוֵׁשי ָהִרי“ם‘ ִּכי ֶאת ְזַמן ְּתִפַּלת ’ָוִתיִקין‘ ִּתֵּקן לֹוט, ְוַאף 

ִנָּיה ֶׁשל ְׁשמֹו: ו‘ – ָוִתיִקין. זֹו ִנְרְמָזה ָּבאֹות ַהּׁשְ
ְרָאָיה ַלְּדָבִרים ֵהִביא ַרִּבי ָׁשאּול מֶֹׁשה ִזיְלֶּבְרָמן ָאָב“ד 

לֹוט  ֶׁשִּבֵּקׁש  ְלַאַחר  יֹוָנָתן‘:  ַה‘ַּתְרּגּום  ִמְּלׁשֹון  ִוויְרׁשֹוב 
ּוְבָׁשָעה  ְלַבָּקָׁשתֹו,  ה‘  ַנֲעָנה  ְלִהְתַּפֵּלל,  ְּכֵדי  ְזִעיָרא‘  ’ָׁשָעה 

ֶמׁש ָיָצא ַעל ָהָאֶרץ‘ ִנְּצָלה ָהִעיר צַֹער.  ֶׁש‘ַהּׁשֶ
ֶהָערֹות הגרש“מ ְּברֹאׁש ֵסֶפר ’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף‘ ח“ב

’ַּדַּין ָהֱאֶמת‘ ַעל ּתֶֹקף ִמַּדת ַהִּדין
”ַוַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו ֵמַאֲחָריו ַוְּתִהי ְנִציב ֶמַלח“ (יט כו)

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (נד ב, ּוְרֵאה ׁשוּ“ַע או“ח ריח ח) ֶנֱאָמר ִּכי ָהרֹוֶאה 
ְּבָרכֹות:  ְׁשֵּתי   ְמָבֵר ֶמַלח  ִלְנִציב  ֶׁשָהְיָתה  לֹוט  ֵאֶׁשת  ֶאת 
’ָּברּו ַּדַּין ָהֱאֶמת‘ ַעל ִמַּדת ַהִּדין ֶׁשָּפְגָעה ָּבּה, ּו‘ָברּוךְ זֹוֵכר 
ַאְבָרָהם,  ֶׁשל  ִּבְזכּותֹו  ִנַּצל  ֶׁשּלֹוט   ָּכ ַעל  ַהַּצִּדיִקים‘  ֶאת 
ַּכָּכתּוב (ְלַהָּלן פס‘ כט): ”ַוִּיְזּכֹר ֱאִקים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיַׁשַּלח ֶאת 

לֹוט ִמּתֹו ַהֲהֵפָכה“. 
ט)  רכה  (או“ח   ‘ָערּו ְלָחן  ַה‘ּׁשֻ ָּפַסק  ֲהֵרי  ַחִּיים‘:  ֶה‘ָחֵפץ  ָּתַמּה 
ֶׁשֵּכיָון ֶׁשִּבְרַּכת ’ַּדַּין ָהֱאֶמת‘ ִנְתְקָנה ְּבֵעת ַצַער ְוֵאין ְלָבְרָכּה 

ַעל ּגֹוי ֶׁשֵּמת, ּוַמּדּוַע ֵיׁש ְלָבְרָכּה ַעל ֵאֶׁשת לֹוט?
ְוֵתֵרץ: ָאֵכן, ֵאין ָאנּו ְמָבְרִכים אֹוָתּה ַעל ַצֲעֵרנּו ְּבמֹות ֵאֶׁשת 
לֹוט, ֶאָּלא ַעל ּתֶֹקף ִמַּדת ַהִּדין ֶׁשִהְתַּגְּלָתה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, 
ֶׁשֲאִפּלוּ ְזכּות ַאְבָרָהם ַהַּצִּדיק א ָעְמָדה ְלֵאֶׁשת לֹוט, ְוִהיא 

’ַׁשַער ַהִּצּיּון‘ ריח כבָהְפָכה ִלְנִציב ֶמַלח. 

ֵאין ְיׁשּוָעה ְּבא ְּתִפָּלה
”ַוה‘ ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ַוַּיַעׂש ה‘ ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר“ 

(כא א)

 ,ֶׁשִּנְסְמָכה ְּפִקיַדת ָׂשָרה ִלְפִקיַדת ְנׁשֹות ֵּבית ֲאִביֶמֶל ִמָּכ
ָלַמְדנּו ֶׁש‘ָּכל ַהְּמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִרי ְלאֹותֹו 
(ב“ק צב א). ּוְלָכ, ְלַאַחר ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ָּדָבר הּוא ַנֲעֶנה ְּתִחָּלה‘ 

ַאְבָרָהם ַעל ֲאִביֶמֶל ִהְקִּדיָמה ְוִנְפְקָדה ָׂשָרה (ַרִׁש“י).
א  ַאְבָרָהם  ֲהא  ַּכֲאֶׁשר):  ד“ה  ב  צב  (ב“ק  ַהּתֹוְספֹות  ָּתְמהּו 
ֻהְבַטח  ְּכָבר  ֶׁשֵּכן  ָׂשָרה,  ְּפִקיַדת  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּכָלל   ֻהְצַר
ַעל ָּכ ִמִּפי ַהַּמְלָא (ְלֵעיל יח י)? ּוְלָכ ֵּפְרׁשּו ִּכי ָאֵכן ֵאין ַּכּוַָנת 
ֲחָכִמים ֶׁשַאְבָרָהם ’ַנֲעָנה ְּתִחָּלה‘ ְּבֶעֶצם ְּפִקיַדת ָׂשָרה, ֶאָּלא 
ַעל ָּכ ֶׁשָּיְלָדה ְּבַקּלּות ּוְלא ַצַער, ְּכִפי ֶׁשִּבֵּקׁש ַעל ְנׁשֹות 

ֲאִביֶמֶל ֶׁשְּיַרְּפאּו ְוֵיְלדּו ְּבַנַחת ּוְבָנֵקל.
ְּפִקיַדת  ְּבֶעֶצם  ְּתִחָּלה‘  ’ַנֲעָנה  ֶׁשַאְבָרָהם  ַרִׁש“י  ִּדְבֵרי  ֶאת 

ָׂשָרה ֵּבֵאר ַהַּמֲהָר“ל ִמְּפָראג:
ַהְּיׁשּוָעה  ֵּתֵצא  א  ָלָאָדם,  ְיׁשּוָעה  ה‘  ַמְבִטיַח  ַּכֲאֶׁשר  ַאף 
ְלַקֵּים  ְּכֵדי  ה‘  ֵמִכין  ֶׁשאֹוָתּה  ִסָּבה  ְּבֶאְמָצעּות  ֶאָּלא  ַלּפַֹעל 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִהְבִטיחֹו  ְלַאַחר  ָּכאן,  ַאף  ְּדָברֹו.  ֶאת 
ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשַּיְקִּדים  ִסֵּבב  ָׂשָרה,  ְּפִקיַדת  ַעל  ְלַאְבָרָהם 
ַהּפַֹעל,  ֶאל  ָלֵצאת  ַהַהְבָטָחה  ָהְיָתה  ְיכֹוָלה   ּוְבָכ  ,ֲאִביֶמֶל

ֶׁשֵּכן ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ֲחֵברֹו ַנֲעָנה ְּתִחָּלה.
ְּבדֹוֶמה ְלָכ ֵּפֵרׁש ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין: 

ְלַאַחר  ֶׁשַאף  עֹוָלם,  ֶׁשל  ְּבִמְנָהגֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָטַבע 
ִמְּבִלי  ְלִהְתַקֵּים  ַהַהְבָטָחה  ּתּוַכל  א  ַהְּיׁשּוָעה,  ַהְבָטַחת 
ָלָאָדם  ֶׁשָּטמּון  ”ִיָּתֵכן  ְוִכְלׁשֹונֹו:   .ָּכ ַעל  ָהָאָדם  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל 
רֹב טֹוב, ְוָכל ֶׁשָחֵסר לֹו הּוא ִעְנַין ַהְּתִפָּלה, ּוְבֵעת ֶׁשִּיְתַּפֵּלל 

ִיְזֶּכה ְלָכל ַהָּצפּוי ְוַהֻּמְבָטח לֹו“. 
ִחּדּוֵׁשי ַאָּגדֹות ַלַּמֲהָר“ל ב“ק צב א; ’אֹור ְיֶחְזֵקאל‘ ח“ד עמ‘ קעג

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ׁשמֹו ת

ני ּפְ ם
ַלֲענֹות ’ָאֵמן‘ ַאף ִאם ’ֵאין ִסּכּוי‘...

ִּלי  ָהְיָתה  ְבִתי  ַאֲחֵרי  ֵלאמֹר  ְּבִקְרָּבּה  ָׂשָרה  ”ַוִּתְצַחק 
ֶעְדָנה ַואדִֹני ָזֵקן; ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל ַאְבָרָהם ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה 

ָׂשָרה“ (יח יב-יג)
ֶהֱאִמיָנה  א  ָרה  ֶׁשּׂשָ ֲהִיָּתֵכן  טו):  (יח  ָהַרְמָּב“ן  ִהְקָׁשה 

!?ְלִדְבֵרי ַהַּמְלָא
ְוֵכיָון  ְּבַמְלָאִכים,  ֶׁשְּמֻדָּבר  ָיְדָעה  א  ָׂשָרה  ּוֵבֵאר: 
ֶׁשֲחַׁשְבָּתם ַלֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים ִּגֲחָכה ְּבִלָּבּה ַעל ִּדְבֵריֶהם. 
ָעְנָתה  ֶׁשֹּלא   ָּכ ַעל  ָהְיָתה  ְּכַלֶּפיָה  ַהַּטֲעָנה  ְוָאְמָנם, 
ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן, ֶׁשַאף ִאּלּו ָאֵכן ָהיּו ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים ָהָיה 

ָלּה לֹוַמר: ”ָאֵמן ֵּכן ַיֲעֶׂשה ה‘“.
ְספּורֹות  ָׁשִנים  ִּכי  ְמֻסָּפר,  ַפְיְנְׁשֵטיין  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַעל 
ְלֶאָחד  ִמיָלה  ְּבִרית  ְּבִׂשְמַחת  ִהְׁשַּתֵּתף  ְּפִטיָרתֹו  קֶֹדם 
ִמִּניָניו. ַּכֲאֶׁשר ֵּבְרכּוהּו ַהַּדְרָׁשִנים ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַהֲאִרי ָיִמים 
ַהָּיִׁשיׁש  ַהָּגאֹון  ָעָנה  ַהִּנּמֹול,  ֶׁשל  ַּבֲחֻתָּנתוֹ  ּוְלִהְׁשַּתֵּתף 

ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן ְּבָכל ִלּבֹו. ְוִהְסִּביר ְּכֶׁשְּדָמעֹות ְּבֵעיָניו:
”ַאף ִּכי ִהְנִני ָזֵקן ְוחֹוֶלה, ּוְבֶדֶר ַהֶּטַבע ֵאין ִלְבָרָכה זֹו 
ֶׁשֲהא  ִלִּבי.  ְּבָכל  ָאֵמן  ַאֲחֶריָה  ָעִניִתי  ְלִהְתַקֵּים,  ִסּכּוי 
ְמָעה  ָמִצינּו ֶׁשִּנְתְּבָעה ָׂשָרה ַעל ֶׁשָּצֲחָקה ְּבִקְרָּבּה ְּכֶׁשּׁשָ
ַהָּקדֹוׁש  הֹוִכיָחּה  ְוַאף  ֶׁשִּתָּפֵקד,   ַהַּמְלָא ַהְבָטַחת  ֶאת 
ָּדָבר‘.  ֵמה‘  ’ֲהִיָּפֵלא  יד):  (פס‘  ַּכֶּנֱאָמר   ָּכ ַעל  הּוא   ָּברּו
ּוְכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ָהַרְמָּב“ן ֶׁשַאף ַעל ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ֶהְדיֹוט ָהָיה 

ָעֶליָה ְלָהִׁשיב: ’ָאֵמן, ֵּכן ַיֲעֶׂשה ה‘“.
אַֹרח  עֹוֵבר  ַמִּקיׁש  ְלֻדְגָמה,  ֶׁשִאם,  ִלְלמֹד,  נּוַכל  ”ִמָּכאן 
הּוא  ְנָדָבה  לֹו  ֶׁשַּמֲעִניִקים  ּוְלַאַחר  ַהֶּדֶלת,  ַעל  ֶאְביֹון 
ָיִׁשיב:  א  ִאם  ֶהְגיֹוִנית,  א  ִּבְבָרָכה  ַהּנֹוֵתן  ֶאת   ְמָבֵר
ְקֵפָדא,  ָעָליו  ְלִהְתעֹוֵרר  ֲעלּוָלה  ה‘‘  ַיֲעֶׂשה  ֵּכן  ’ָאֵמן, 

ֶׁשֲהֵרי א ִיָּפֵלא ֵמה‘ ָּדָבר.
ְּבָכל  ’ָאֵמן‘  ַהְּבָרָכה  ַאַחר  ”עֹוֶנה  ַהָּגאֹון,  ִסֵּים  ֲאִני“,  ַאף 

ִלִּבי, ָמה ַּגם ֶׁשְּמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ָיכֹול ָלבֹא ְּבָכל ֶרַגע...“
קונט‘ ’ַמאן ַמְלֵכי ַרָּבָנן‘ [ִנְדַּפס ְּברֹאׁש ׁשּו“ת ’ִאְּגרֹות מֶֹׁשה‘ ח“ח] עמ‘ 43

ַרִּבי  ִלְבנֹו  ֵאיֶגר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֶׁשל  ִמִּמְכָּתָביו  ְּבַאַחד 
ִמֶּמּנּו  ִנְבַצר  ְּבֻחְלָׁשתוֹ  ִּכי  ַעל  הּוא  ִמְתַנֵּצל  ְׁשמֹה, 
ָמַרת  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  (ַּבת  ֶנְכָּדתֹו  ַּבֲחֻתַּנת  ְלִהְׁשַּתֵּתף 
ְמַבֵּקׁש:  אּוָלם  ֶעֶהְרְנֶפְלד),  ְצִבי  ָּדִוד  ַרִּבי  ֵאֶׁשת  ִהיְנֶדל 
”ַּתְזִּכירּו אֹוָתנּו ִּבְמִסַּבת ָהֵעָדה ְּבִׂשְמַחְתֶכם, ְלָבְרֵכנּו, ִּכי 

ָיָקר ֶאְצִלי ְלִהְתָּבֵר ִמִּפי ַהִּצּבּור ָהעֹוֶנה ָאֵמן“.
ׁשּו“ת ְוִחּדּוֵׁשי רע“א [ְירּוָׁשַלִים תש“ז] סי‘ טו

ָרא ת ַוּיֵ ָרׁשַ 304ּפָ תש"פ
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ְיהּוָדה  ְיקּוִתיֵאל  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרִּבי  ָהָיה  ָידּוַע 
ִמַּצאְנז- ַחִּיים‘  ’ֶׁשַפע  ַּבַעל  ָזָצ“ל  ַהְלֶּבְרְׁשָטם 
ֶאת  ָעַבר  ֶׁשָּבּה  ָהִעיָלִאית  ַּבְּגבּוָרה  ְקלֹויְזְנּבּוְרג 
הּוא  ָהֲאֻיּמֹות  ַהַּזַעם  ִּבְׁשנֹות  ַהּשֹׁוָאה.  ְמאָֹרעֹות 
ָׁשַכל ֶאת זּוָגתֹו ְוֶאת ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו ַהְּקדֹוִׁשים 
ִלּבֹו,  ָנַפל  א  ְלַאֲחֶריָה  אּוָלם  ָּדָמם,  ִיּקֹום  ם  ַהּׁשֵ
ְלָהִקים  ָהֵאֶפר  ִּתֵּלי   ִמּתֹו ָּכֲאִרי  ִהְתַּגֵּבר  ְוהּוא 
ְוָהְיָתה  ָקָמה  ֲאֶׁשר  ַצאְנז  ַמְמֶלֶכת  ֶאת  ֵמָחָדׁש 

ְלִתְפֶאֶרת ְּבֶכֶרם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל.

ּוַבָּמצֹוק  ַּבַּצר  ַהַּמֲחנֹות,  ִמּיֹוְׁשֵבי  ַרִּבים  ְּבעֹוד 
ָהַרִּבי  ָׁשַמר  ֱאנֹוׁש,  ֶצֶלם  ִאְּבדּו  ֲעֵליֶהם  ֶׁשָעְברּו 
ִזי“ַע ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ַעל ַהְנָהגֹות ָקְדׁשֹו. ַאף ְּבֵגיא 
אֹוְׁשִויץ  ַהַהְׁשָמָדה  ְּבַמֲחנֹות  ִּבְהיֹותֹו  ַצְלָמֶות, 
ְּבַמֲחֶנה   ָּפֶר עֹוֵבד  ְּכָאִסיר  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ְוַדַּכאּו, 
 ָּכ ַּכֲחמּוָרה;  ַקָּלה  ַהְנָהָגה  ַעל  ִּדְקֵּדק  ִמיְלדֹוְרף, 
ָּבת,  ַהּׁשַ ְּביֹום  ִמִּטְלטּול  ְלִהָּמַנע  ִמְתַאֵּמץ  ָראּוהּו 
ּבֹוֵצַע ַעל ֶלֶחם ִמְׁשֶנה, אֹוֵסף ִמְנָיִנים ִלְתִפָּלה ְועֹוד 
ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה ַהְנָהגֹות קֶֹדׁש ֶׁשָּבֶהן ִהְקִּפיד ִּכְבָיכֹול 

א ָהָיה ָנתּון ַעָּתה ְּבַסָּכַנת ָמֶות ִמָּיִדית.

ַהּשֹׁוָאה  ִּבְׁשנֹות  ָהַרִּבי  ִהְקִּפיד  ְיֵתָרה  ַהְקָּפָדה 
ַעְצמֹו  ַעל  ֵהִעיד  ְלָיִמים  ַהַּמֲאָכִלים.  ַּכְׁשרּות  ַעל 
ַעְצמֹו  ַעל  ִקֵּבל  אֹוְׁשִויץ  ְלַמֲחֶנה  ְּכִניָסתֹו  ִעם  ִּכי 
ּוְלִהָּמַנע  ֶנֶפׁש‘  ’ִּפּקּוַח  ֶהֵּתר  ַעל   ְלִהְסַּתֵּמ ֶׁשֹּלא 
ְלָכל  ָעַמד  זֹו  ּוְבַקָּבָלה  ְלִפיו,  ִּפּגּוִלים  ִמְּלַהְכִניס 

אֶֹר ַהְּתקּוָפה ֶׁשָעָׂשה ַּבַּמֲחנֹות.

ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ִמֶּמּנּו  ָּדְרָׁשה  זֹו  ַאִּמיָצה  ַהְחָלָטה 
ֶׁשָהָיה  ַהָּדלּוַח  ַהִּפּגּוִלים  ְמַרק  ֶׁשֵּכן  ַמָּמׁש,  ֶׁשל 
ְוִעָּקִרי  ֶמְרָּכִזי  ֵחֶלק  ָהָיה  ַהַּמֲחנֹות  ַלֲאִסיֵרי  ֻמָּגׁש 
ַּבַּתְפִריט ַהַּדל ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו ֶהֱחִזיקּו ֶאת ִנְׁשָמָתם 
ָלֶרֶדת  ִהְצִליחּו  א  ֶׁשְּסִביבֹו  ָהֲאִסיִרים  ְּבַאָּפם. 
ְלעֶֹמק ַּדְעּתֹו ְּכֶׁשָראּוהּו ִנְמַנע ֵמֲאִכיַלת ִאּסּור, ָהיּו 
ֶׁשַּיְסִּכים  ְּכֵדי  ּכֹחַ  ְּכֶנְגּדֹו  ְלַהְפִעיל  ִנּסּו  ֶׁשַאף  ֵמֶהם 
 ַא ,ֶלֱאכֹל, ְּבתֹוֲאָנה ִּכי הּוא ְמַסֵּכן ֶאת ַנְפׁשֹו ְּבָכ

ָהַרִּבי א ִנְכַנע.

ָּכ ִסֵּפר ָהַרִּבי ְּבִׁשעּור ֻחָּמׁש ֶׁשָּמַסר ְּבִׁשְלֵהי ְׁשַנת 
תשד“מ:

ִהַּגְעִּתי ְלַמֲחֶנה אֹוְׁשִויץ ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש, ְּבָׁשָעה 
ָּדֲחקּו  ֵמָהַרֶּכֶבת  ְּכֶׁשהּוַרְדנּו  ִמַּיד  ַּבּבֶֹקר.  ֶעֶׂשר 
ְלַמֵהר  ְוַאְכָזִרּיּות  ּכֹחַ  ַהְפָעַלת   ּתֹו ַהַּקְלַּגִּסים  ָּבנּו 
 ּוְלִהָּכֵנס ֶאל ּתֹוְכֵכי ַהַּמֲחֶנה. ְלַאַחר ֶׁשָּבְררּו ִמּתֹו
ַהָּבִאים ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְּכִׁשיִרים ַלֲעבֹוָדה, ַוֲאִני 
ִּבְהיֹוֵתנּו  ְּבָׂשִרי.  ַמֲאָכל  ְלָפֵנינּו  ִהִּגיׁשּו  ְּבתֹוָכם, 
ָהֹאֶכל  ַעל  ְלִהְתַנֵּפל  ֻּכָּלם  ִמֲהרּו  ָמֶות,  ַעד  ְרֵעִבים 
ֲאִני  ַאף  ֶׁשֶאַּגׁש  ִהְמִריצּוִני  ֲחֵבַרי  ָלֶהם.  ֶׁשֻהַּגׁש 
ִעָּמֶהם, אּוָלם ֲאִני ֵסַרְבִּתי ְּבאֹוְמִרי ִּכי ְּבׁשּום ָּפִנים 
’ְוִכי  ִאּסּור;  ְּבַמַאְכֵלי  ְלִהְתַּגֵעל  ַאְסִּכים  א  ָואֶֹפן 
ֶאֵּתן ִלְרָׁשִעים ֵאּלּו ֲאֶׁשר ָנְטלּו ֵמִעִּמי ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 

ִלי, ִלּטֹל ִמֶּמִּני ַאף ֶאת ִנְׁשָמִתי?!‘ ָּתַמְהִּתי.

ְקָעה  ּוְכֶׁשּׁשָ י,  ִׁשּׁשִ יֹום  אֹותֹו  ָּכל   ְלאֶֹר ַצְמִּתי   ָּכ
ָרֵעב  ָהִייִתי  ְּכָנֶפיָה,  ֶאת  ָּפְרָסה  ָּבת  ְוַהּׁשַ ַהַחָּמה 
ַלְיָלה  ְּבאֹותֹו  ִנְרַּדְמִּתי  ַאף   ְוָכ ְמאֹד,  ַעד  ְוָתׁשּוׁש 

ַמר.

ָּבת ׁשּוב ִנְׁשַמע ְּבַרֲחֵבי ַהַּמֲחֶנה ָּכרֹוז  ְּבבֶֹקר יֹום ַהּׁשַ
ַהּקֹוֵרא ְלָכל ָהֲאִסיִרים ָלֵצאת ּוְלַקֵּבל ֶאת ֲארּוַחת 
ֻמְרֶּכֶבת  ִהיא  ַאף  ָהְיָתה  ֶׁשְּכקֹוַדְמָּתּה  ַהּבֶֹקר, 
ִמְּבַׂשר ְטֵרָפה. ִּבן ֶרַגע ִהְתרֹוֵקן ַהְּצִריף ִמּיֹוְׁשָביו, 
ַוֲאִני נֹוַתְרִּתי ּבֹו ְלַבִּדי, ְמֻכָּנס ְּבַעְצִמי, ָרֵעב ְוָצֵמא.

ְּכָבר ִּבְתִחַּלת ְיֵמי ַהּשֹׁוָאה ִקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי ְלַקֵּבל 
א  ָעַלי,  ֶׁשַּיַעְברּו  ַהְּמאָֹרעֹות  ָּכל  ֶאת  ְּבַאֲהָבה 
אּוָלם  ָּבת,  ַהּׁשַ ְּביֹום  ּוִבְפָרט  ְּכָלל,  ִלְבּכֹות  ָנַהְגִּתי 
ִמְּבִלי  ֵמֵעיַני  ַהְּדָמעֹות  ִהְתָּפְרצּו  ַּפַעם  ְּבאֹוָתּה 

ֶׁשָּיכְֹלִּתי ַלֲעצֹר ַּבֲעָדן.

ֶׁשָּנַבע  ֶּבִכי  ְוָאיֹם,  נֹוָרא  ְּבֶבִכי  ָּפַרְצִּתי  ְלֶפַתע 
ָּבֶהם.  ָׁשרּוי  ֶׁשָהִייִתי  ְוַהִּיּסּוִרים  ַהַּצַער  ִמַּמֲעַמֵּקי 

ְּבַמר ִלִּבי ָזַעְקִּתי ִלְפֵני ַהּיֹוֵׁשב ַּבְּמרֹוִמים:

”ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִלי ָלַקְחָּת ֵמִעָּמִדי; 
ֲהִכי   – ּכֹל  ַוֲחַסר  ֲעִריִרי  ָּבעֹוָלם,  ּבֹוֵדד  נֹוַתְרִּתי 
ַּדְוָקא ַעָּתה ִנְגַזר ָעַלי ֶלֱאכֹל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות?! א 
ָוא! ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ְּבָכ! ְּבׁשּום אֶֹפן א אַֹכל ְנֵבלֹות 
ֱאמּוָנה   ּוִמּתֹו ִּבְנִחיׁשּות  ִהְכַרְזִּתי  ּוְטֵרפֹות!“ 

ְּתִמיָמה.

עֹוִדי ְמָמֵרר ְּבִבְכִיי, ְוִהֵּנה ְלֶפַתע ִנְכַנס ֶאל ַהְּצִריף 
ָהַרִּבי  ִהְּנֶכם  ”ַהִאם  ְּבֶבָהָלה:  ּוְׁשָאַלִני  ְיהּוִדי 

ִמְּקלֹויְזְנּבּוְרג?!“ 

א ִמַהְרִּתי ְלָהִׁשיב, ִנְתַקְפִּתי ְּבֵאיָמה ּוַפַחד ְּביֹוְדִעי 
ָהַרָּבִנים  ֶאת  ַלֲהרֹג  ִּבְמֻיָחד  ִהְקִּפידּו  ַהָּנאִצים  ִּכי 
ְוַהֲחׁשּוִבים. אּוָלם ּתֹו ְּכֵדי ִּדּבּור ִנְכַנס ְיהּוִדי נֹוָסף 
 ֻמְכָרח ָלֶגֶׁשת ִמָּיד, ֶׁשֵּכן ָסמּו ְוָאַמר ִלי: ”ַרִּבי, ִהְּנ

.ְלֶפַתח ַהְּצִריף עֹוֵמד ִמיֶׁשהּו ּוַמְמִּתין ְל

א נֹוְתָרה ְּבָיַדי ָּכל ְּבֵרָרה ִּכי ִאם ָלֶגֶׁשת ֶאל ַהֶּפַתח, 
ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד  ֶזה  ָהָיה  ֶׁשָּמא  ְמאֹד  ָחַׁשְׁשִּתי  ְּבִלִּבי 
ַה‘ַּקאּפוֹ‘, אּוַלי ֲאִפּלוּ ַחָּיל ֶאס-ֶאס ַהְּמַבֵּקׁש ִלְׁשַח 

ָיד ְּבַנְפִׁשי, אּוָלם א ָהָיה ִלי ְלֵהיָכן ְלִהָּמֵלט.

ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָּתָעִתי ַּכֲאֶׁשר ִהַּגְעִּתי ֶאל ַהֶּפַתח 
ַמְרֶאה  ֲהדּור  ְמֻבָּגר,  ִּביהּוִדי  ִלְראֹות  ְונֹוַכְחִּתי 
ָאַלִני ְּבִמִּלים ֵאּלּו: ”ַהִאם ָהַרִּבי ִמְּקָׁשאנֹוב ָהָיה  ֶׁשּׁשְ
ֵאָלה;  ַהּׁשְ ְלֵפֶׁשר  ְּבִלִּבי  ִהְׁשּתֹוַמְמִּתי   ,“?...ּדֹוְד
ֵמֵהיָכן יֹוֵדַע ְיהּוִדי ֶזה ֶאת ֶזהּוִתי, ּוִמי ִּגָּלה לֹו ֶאת 
ִיחּוִסי? אּוָלם ֵהַׁשְבִּתי ִמיֵּניּה ּוֵביּה: ”ֱאֶמת ַהָּדָבר! 

הרה“צ ר‘ ָּדִוד ִמְּקָׁשאנֹוב  ָזָצ“ל ָאֵכן ָהָיה ּדֹוִדי“.

ְּבאֹוְמִרי זֹאת ִמֵהר ַהְּיהּוִדי ְלהֹוִׁשיט ִלי ִּכָּכר ֶלֶחם 
”ֵהֵבאִתי  אֹוֵמר:  ֶׁשהּוא   ּתֹו ִרָּבה,  ְוִצְנֶצֶנת  ְטִרָּיה 

זֹאת ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶכם ָמה ֶלֱאכֹל...“

ְּבֶטֶרם ִהְסַּפְקִּתי ְלָהִגיב אֹו ְלהֹודֹות, ֶנֱעַלם ָהִאיׁש 
ֵמֵעיַני, ּוֵמָאז א ְרִאיִתיו ְלעֹוָלם.

ֲעָזַבִני  א   ִיְתָּבַר ם  ַהּׁשֵ ִּכי  ְּבחּוׁש   ְּבָכ ָרִאיִתי 
ּוְמֻרֶּצה  ִלְתִפָּלִתי  ְּבַרֲחִמים  ַמֲאִזין  הּוא  ְלֶרַגע, 
ִמַּמַאְכֵלי  ְלִהְתַנֵּזר  ַעְצִמי  ַעל  ֶׁשִּקַּבְלִּתי   ִמָּכ
ְטֵרָפה. ְּבאֹותֹו ַמֲעָמד ַׁשְבִּתי ְוִחַּזְקִּתי ֶאת ַהַּקָּבָלה 
ֶׁשִּקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי; ִהְבַטְחִּתי ׁשּוב ְּבָכל ּתֶֹקף ִּכי 
ְטֵרָפה.  ַמַאְכֵלי  ֵמֲאִכיַלת  ְלִהָּנֵזר   ַאְמִׁשי ְלעֹוָלם 
ַאף  ה‘  ְּבַחְסֵדי  ַהַּפת,  ַעל  ִקַּדְׁשִּתי  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 
ְוָיַׁשְבִּתי  ַהּמֹוִציא  ֵּבַרְכִּתי  ָיַדי,  ִלּטֹל  ַמִים  ָמָצאִתי 

ָּבת. ִלְסעֹד ֶאת ְסֻעַּדת יֹום ַהּׁשַ

ַּבֲעִדי  ִלְמנַֹע  קֶֹדם  ְוִנּסּו  ִלי  ֶׁשָּלֲעגּו  ֵמֵאּלּו  ַרִּבים 
ִמְּלַהְתִמיד ְּבַקָּבָלִתי, נֹוְכחּו ַעָּתה ִלְראֹות ְּבֵעיֵניֶהם 
ַנְפׁשֹות  ֶאת  ׁשֹוֵמר  הּוא  ְוִכי  ָּבָאֶרץ  ֱאִקים  ֵיׁש  ִּכי 

ֲחִסיָדיו ּוַמִּציָלם.
’ַלִּפיד ָהֵאׁש‘ ח“א עמ‘ קעג

’ָהֲעִׂשיִרי קֶֹדׁש ַלה‘‘
ָתּה ֶׁשל ְּבָרָכה זֹו,  ְּבֶׁשל רֹב ְקֻדּׁשָ
ִסְדָרה  ִּבְפִתיָחָתּה  ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו 
ָהעֹוִלים  ְׁשָבִחים  ֲעָׂשָרה  ֶׁשל 
”ָהֵא- א.  ֵהם:  ְוֵאּלּו  ְּבַהְדָרָגה, 

”ַמְלֵּכנּו“;  ג.  ”ָאִבינּו“;  ב.  ל“; 
”ּבֹוְרֵאנּו“;  ה.  ”ַאִּדיֵרנוּ“;  ד. 
ח.  ”יֹוְצֵרנּו“;  ז.  ”ּגֹוֲאֵלנּו“;  ו. 
ט.  ַיֲעקֹב“;  ְקדֹוׁש  ”ְקדֹוֵׁשנוּ 
 רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל“; י. ”ַהֶּמֶל”

ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב“.
ּוֵבֵאר ַהַּמֲהָר“ל:

ַהְּבָרָכה  ִּכי  ָאַמְרנּו  ְּכָבר  ”ִּכי 
ִהיא  ְוַהֵּמִטיב  ַהּטֹוב  ֶׁשהּוא 
ְּבָמה  ַהּכֹל,  ַעל  ֶעְליֹוָנה  ְּבָרָכה 
ֶׁשהּוא ִיְתָּבַר טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל. 
ּוְלָכ עֹוָלה ֲעָׂשָרה ַמְדֵרגֹות ַעד 
ְלַגְמֵרי,  קֶֹדׁש  ֶׁשהּוא  ָהֲעִׂשיִרי 
ּוִמַּצד  קֶֹדׁש.  הּוא  ֲעִׂשיִרי  ָּכל  ִּכי 
ָהֲעִׂשיִרי  ֶׁשהּוא  זֹאת  ַמְדֵרָגה 
הּוא  ְוַהֵּמִטיב‘],  ַהּטֹוב   ַהֶּמֶל’]
טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל. ְוָהֵבן ַהְּדָבִרים 

ָהֵאּלּו ְמאֹד“ (’ְּגבּורֹות ה‘‘ הגש“פ).

ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשְּבתֹו ַהִּדין
ה‘  ְּכַלֵּפי  ַהֶּנֱאָמר  ’ָהֵא-ל‘  ּתַֹאר 
ּוְגבּוָרתֹו  ָחְזקֹו  ִמַּדת  ֶאת  ְמַבֵּטא 
(מל“ב  ַהָּכתּוב  ִּכְלׁשֹון  א),  יב  (במ“ר 

 ּוֵמִאיָד ָהָאֶרץ“,  ”ֵאיֵלי  טו):  כד 

ַהֶחֶסד  ִמַּדת  ֶאת  ְמַבֵּטא  הּוא 
ג):  נב  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ְוָהַרֲחִמים 
ְׁשמֹות  (ַרִׁש“י  ַהּיֹום“  ָּכל  ֵא-ל  ”ֶחֶסד 
ְוָאְמָנם,  ז).  ַׁשַער  אֹוָרה‘  ’ַׁשֲעֵרי  ו;  לד 

ל  ַּדף  צו  זַֹהר  (ְרֵאה  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
ְמַסֵּמל  ֶזה  ם  ֶׁשּׁשֵ ְמבָֹאר  א)  ב-לא 

ָהַרֲחִמים.   ֶׁשְּבתֹו ַהְּגבּוָרה  ֶאת 
ֶׁשִאם ַזַּכאי ָהָאָדם, ְּבכֹחַ ִמָּדה זֹו 
ִמַּדת  ַעל  ָהַרֲחִמים  ִמַּדת  ּגֹוֶבֶרת 
ַהִּדין  ֶׁשִּמַּדת  ְּבָׁשָעה  ַאף  ַהִּדין, 

ׁשֹוֶלֶטת ָּבעֹוָלם. 
ְמבָֹאר  בהגה“ה)  ב  יז  (ר“ה  ַּבּתֹוְספֹות 
ִּכי ִמַּדת ’ֵא-ל‘ ִמְתַּבֵּטאת ִּבְמֻיָחד 
ְלָכל  ה‘  ֶׁשְּמַסֵּפק  ַהָּמזֹון  ְּבִעְנַין 
ַהְּברּוִאים, ְוִכְלׁשֹוָנם: ”‘ֵא-ל‘ ִהיא 
הּוא  ֲחָזָקה  ְּבָיד  ִּכי  חֶֹזק,  ִמַּדת 
ַרִּבי  ַהְּבִרּיֹות“.  ְלָכל  ָמזֹון  ֵמִכין 
 ֵעֶר ִיְצָחק‘  (’ַּפַחד  ַלְמְפרֹוְנִטי  ִיְצָחק 
ְלִדְבֵרי   ִהְסִמי ִמּדֹות)  ֶעְׂשֵרה  ְׁשׁש 

ַהּתֹוְספֹות ֶאת ִּדְבֵרי ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
ַּבְּגָמָרא  ֶׁשהּוְבאּו  ֲעַזְרָיה  ֶּבן 
ְמזֹונֹוָתיו  ”ָקִׁשין  א):  קיח  (ְּפָסִחים 

סּוף“,  ַים  ִּכְקִריַעת  ָאָדם  ֶׁשל 
ִמַּדת  ָלֶזה   ָצִרי  ִּכי: ”ְלָכ ּוֵבֵאר 
ְּגבּוָרה, ְּכֵדי ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֶּטַבע 

ּוְלָהִכין ָמזֹון ְלָכל ַהְּבִרּיֹות“.
ֲהִיָּתֵכן  ַרִּבים:  ָּתְמהּו  ֶזה  ְּבִעְנָין 
ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ָקֶׁשה  ָּדָבר  ֶׁשֵּיׁש 
ּוַמּדּוַע  ָיכֹול?  ַהּכֹל  הּוא,   ָּברּו
ִנְדֶרֶׁשת  ַהְּמזֹונֹות  ְּבִעְנַין  ַּדְוָקא 
ִּכי  ֶׁשֵּבֲארּו  ְוֵיׁש  ְיֵתָרה?  ְּגבּוָרה 
ַעל  ַהְּגָמָרא  ַּכּוַָנת  ֵאין  ְּבַוַּדאי 
 ָּכ ַעל  ֶאָּלא  ַהְּמזֹונֹות,  ֶעֶצם 
ַמֲעָׂשיו  ִמַּצד  ַרִּבים  ֶׁשְּבִמְקִרים 

ַּפְרָנָסה,  ְלַקֵּבל  ָראּוי  ָהָאָדם  ֵאין 
ָּבָׂשר   ְלֶמֶל זֹאת  ְנַדֶּמה  ְוִאם 
ְיַפְרֵנס  ֶׁשהּוא  ֲהִיָּתֵכן   – ָוָדם 
ָּבֶהם  ְוִיֵּתן  לֹו  ַהחֹוְטִאים  ֶאת 
א  אּוָלם  ְּכֶנְגּדֹו?!  ִלְפעֹל  ּכֹחַ 
ְלֵׁשם  ֲאֶׁשר  ָהַרֲחָמן,  ָאִבינּו  ֵּכן 
ָהַרֲחִמים  ִמַּדת  ֶאת  ִׁשֵּתף   ָּכ
ְּבתֹו ִמַּדת ַהִּדין, ְּכֵדי ֶׁשַּלְמרֹות 
הּוא  יּוַכל  ָהָאָדם  ֶׁשל  ֲעוֹונֹוָתיו 
ְוזֹו  ָּבעֹוָלם,  ּוְלִהְתַקֵּים   ְלַהְמִׁשי
ִהיא ְּגבּוָרה ְמֻיֶחֶדת ֲאֶׁשר ָּכמֹוָה 
ַּכְּגבּוָרה ֶׁשִהְתַּגְּלָתה ִּבְקִריַעת ַים 
ִיְׂשָרֵאל  נֹוְׁשעּו  ָאז  ֶׁשַאף  סּוף, 
ַאף ֶׁשֹּלא ָהיּו ְראּוִיים ְלָכ ִמַּצד 

ַמֲעֵׂשיֶהם (ְרֵאה ’ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה‘ עמ‘ תה).

ָּבִנים ֶׁשל ֶמֶל
ַמְלֵּכנּו“  ”ָאִבינּו  ַהִּכּנּוִיים:  ֵצרּוף 
ִּבְתִפּלֹוֵתינוּ,  ַרּבֹות  מֹוִפיַע 
ַהֶּנֱאָמרֹות  ַּבְּתִפּלֹות  ּוִבְפָרט 
ְיֵמי  ַּכֲעֶׂשֶרת  ְמֻיָחִדים,  ִּבְזַמִּנים 
ֶזה  ְלֵצרּוף  ְוַתֲעִנּיֹות.  ְּתׁשּוָבה 
ֵיׁש ְסֻגָּלה ְמֻיֶחֶדת, ּוְכִפי ַהְּמֻסָּפר 
ְּבַאַחת  ִּכי  ב)  כה  (ַּתֲעִנית  ַּבְּגָמָרא 
ַרִּבי  ִהְתַּפֵּלל  ַהַּבּצֶֹרת  נֹות  ִמּׁשְ
ְוא  ַרּבֹות  ְּתִפּלֹות  ֱאִליֶעֶזר 
ַרִּבי  ַאֲחָריו  ָּבא  ְוַכֲאֶׁשר  ַנֲעָנה, 
ַמְלֵּכנּו...‘  ’ָאִבינּו  ְוָאַמר  ֲעִקיָבא 

ִמָּיד ַנֲעָנה.
ֵאּלּו  ְּתָאִרים  ִנְרִאים  ִלְכאֹוָרה 
ֶׁשֲהא  ָלֶזה,  ֶזה  ְּכסֹוְתִרים 
ְּבִמַּדת  ָּבָניו  ִעם  ִמְתַנֵהג  ָאב 
ַהִּדין.  ְּבִמַּדת   –  ּוֶמֶל ָהַרֲחִמים, 
ַרק  הּוא  ֶזה  ִחּלּוק  ְוָאְמָנם, 
ֶׁשַהֶּקֶׁשר  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ְּבִמַּדת 
ַהַּקָּים  ֶקֶׁשר  ִהּנֹו  ִלְבנֹו  ָאב  ֵּבין 
ְלעֹוָלם, ְלֻעַּמת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ֶעֶבד 
ָיכֹול   ַהֶּמֶל ֶׁשִּבְרצֹות  ְלַמְלּכֹו, 
הּוא ְלַסְּלקֹו ִמִּמְׂשָרתֹו. ַא ּבֹוֵרא 
ַמְלֵּכנּו‘,  ’ָאִבינּו  הּוא  ָהעֹוָלם 
ֲעָבִדים  ֱהיֹוֵתנּו  ִמַּצד  ֶׁשַאף 
ַקֶּיֶמת  ִעָּמנּו  ְּבִריתֹו  ְלַמְלכּותֹו, 
ַהְּיֵתָרה,  ַמֲעָלֵתנּו  ְוזֹו  ְלעֹוָלם. 
ֶׁשה‘ הּוא ’ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו‘, ְּכלֹוַמר: 
ַמְלכּותֹו ָעֵלינּו ִהיא ִנְצִחית ְּכָאב 
ֵאר ’ָאב‘ ִלְבנֹו (’ָּפָרַׁשת  ֶׁשְּלעֹוָלם ִיּׁשָ

ְּדָרִכים‘ ְּדרּוׁש כה).

ְּבֵצרּוף  ַהַּקֶּיֶמת  נֹוֶסֶפת  ְנֻקָּדה 
ַהְּגַר“ׁש  ֵּבֵאר  ֵאּלּו  ְּתָאִרים 

ִּפיְנקּוס:
ֶׁשל  ַמְלָּכם   ַהֶּמֶל ִּבְהיֹות  ַאף 
ַהּכֹל  יֹוְדִעים  ַהְּמִדיָנה,  ְּבֵני  ָּכל 
ְמֻיָחד.  ַיַחס  הּוא  נֹוֵתן  ִלְבנֹו  ִּכי 
ֵהם  ַמְלֵּכנּו‘  ֶׁש‘ָאִבינוּ  ִנְמָצא 
ַהְּמַסְּמִלים  ְּתָאִרים  ְּכפּוַלת 
 ְּבתֹו ֶׁשַאף  ֵאיְנסֹוִפִּיים,  ַרֲחִמים 
עֶֹמק ִמַּדת ַהִּדין ֵיׁש ְּבכָֹחם ְלַסֵּיַע 
עמ‘  ַהְּתִפָּלה  ִסּדּור  ִׁשְמׁשֹון‘  (’ֶנֶפׁש  ְּבָיֵדינּו 

שא).

ִניִנים ּוֵבאּוִרים  ּפְ
זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ַעל ’ּבִ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ

ַמִים ֶלֶחם ְוִרָּבה ֶׁשִּנְׁשְלחּו ִמן ַהּׁשָ

ע ִניינִניּתַ ְְ פפּפּ
’ לל עעַעַַ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

לחם ְוִרּב

ּו סִספפּפּ ם
ִטיב‘ (ג‘) זֹון – ’ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


